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RESUMO  

 

O novo paradigma da Psicologia Evolucionista (P.E.) vem tentando compreender como os seres 

humanos tomam suas decisões ao longo do tempo levando em conta as mais diversas variáveis, 

tendo sempre em mente que tal processo cognitivo é tributário de um complexo processo de seleção 

natural ocorrido nos milhões de anos que se passaram. Um dos principais temas discutidos por este 

novo paradigma  é a questão do investimento parental, ou seja, o cuidado fornecido pelos pais a 

uma prole às custas do investimento em outra. O presente trabalho buscou integrar esses dois temas, 

tentando compreender como algumas variáveis modulam o processo de tomada de decisões de uma 

amostra do município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Investigou-se a hipótese de que a 

presença de ambos os pais, ao longo de desenvolvimento individual, poderia sinalizar um ambiente 

mais favorável, fornecendo ao sujeito pistas de que ele pode assumir uma posição competitiva no 

mercado sócio-biológico. Suas decisões, portanto, poderiam ser pautadas pelo investimento de 

longo prazo com vistas à obtenção de recompensas mais robustas. Ao contrário, aquele que em 

algum momento sofreu a ausência de um dos pais poderia se desenvolver de modo não tão 

competitivo, passando a escolher benefícios imediatos, porém menores, uma vez que o futuro lhe 

seria menos previsível devido às suas piores condições de desenvolvimento. Neste estudo 

participaram 152 sujeitos oriundos de três Instituições de Ensino Superior, sendo uma pública e 

duas privadas. Pelos resultados encontrados não houve diferença entre filhos de pais unidos e filhos 

de pais separados ou falecidos no que concerne às taxas de desconto. Os níveis de desesperança 

também não influenciaram as taxas de desconto dos filhos de pais separados nem dos filhos de pais 

falecidos, quando comparados aos filhos de pais unidos. Não ter um dos pais por motivo de 

separação fez com que o filho tendesse a apresentar escores mais baixos no domínio das relações 

sociais do WHOQOL – Bref  e quando o pai estava ausente por motivo de falecimento os escores 

foram mais baixos no domínio de meio ambiente. Os resultados indicam que perder um dos pais ao 

longo do desenvolvimento influencia a percepção de qualidade de vida do sujeito, mas o método de 

mensuração de taxa de desconto de futuro por meio de escolhas financeiras não é sensível a essa 

variação. 
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ABSTRACT 
 
 
The new Evolutionary Psychology (E. P.) paradigm has been trying to understand how the human 

beings make their decisions over time regarding the most diverse variables, always bearing in mind 

that such a cognitive process is due to a complex natural selection process that occurred millions of 

years ago. One of the main topics discussed by this new paradigm is the issue of parental 

investment, i.e., the care the parents provide to an offspring at the expense of the investment into a 

new one. The present work sought to integrate these two topics, trying to understand how some 

variables modulate the process of decision making in a sample of the city of Natal, Rio Grande do 

Norte state. It was investigated the hypothesis that the presence of both parents, along the individual 

development, could signal a more favorable environment, providing clues to the individual that he 

could assume a competitive position at the socio-biological market. His decisions, therefore, could 

be guided by long-term investments with aims to obtain more robust rewards. On the contrary, 

those who has suffered for some moment the absence of one the parents could develop theirselves 

in a not so competitive way, starting to choose immediate benefits - but lesser ones -, since the 

future would be less predictable due to their worse development conditions. This study involved 

152 individuals from three higher education institutions, one of them being public and the others 

being private ones. In the results found, there was no difference between children of coupled 

parents and children of deceased or divorced parents concerning discount rates. The levels of 

hopelessness did not affect the discount rates of children of single parents when compared to 

children of coupled parents. Not having one of the parents because of divorce made the child to tend 

to present lower scores in the domain of social relations of WHOQOL - Bref, whilst the absence of 

the father by death made the scores lower in the domain of environment. The results indicate that 

loosing one of the parents along the development influences the individual's quality of life 

perception, but the measurement method of future discounting rates by means of financial choices is 

not sensitive to this variation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tomar uma decisão, embora as pessoas se deparem cotidianamente com inúmeras situações 

onde se faz necessário decidir por uma ou outra coisa, nem sempre é tarefa simples. De fato, esse é 

um processo extremamente complexo que envolve inúmeras variáveis e vieses de processamento 

cognitivo de vários tipos (Nunes, 2006; Souza & Guedes, 2007). Decidir-se pelo que fazer pode se 

tornar algo ainda mais confuso quando não temos controle direto sobre as variáveis intervenientes. 

Interpretar a situação como estando fora do seu controle pode se relacionar, inclusive, com 

problemas psicológicos de níveis clínicos, tal como o transtorno de pânico (Rangé & Bernik, 2001); 

além disso, a falta de assertividade – habilidade social que permite ao sujeito se posicionar mais 

razoavelmente dentro de uma situação social, opinando argumentativamente – é um aspecto clínico 

merecedor de atenção em outros transtornos psiquiátricos (Liese & Franz, 2004; Luz Júnior, 2004). 

Há autores que chegam a considerar a falta de habilidades sociais como uma possível causa 

primária de transtornos psicológicos (Caballo, 1996), evidenciando a importância que o senso de 

(auto) controle tem em nossas vidas. Embora uma discussão detalhada sobre processamento 

patológico fuja ao escopo deste trabalho, esse adendo evidencia que as funções mentais 

relacionadas aos processos de tomada de decisão e senso de controle sobre o meio ambiente físico e 

social são de extrema relevância à vida humana. 

Imagine, pois, que você precisa tomar uma decisão. Qualquer que seja ela. Questões mais 

básicas surgirão na sua cabeça: hoje ou amanhã? Se for hoje, faço agora ou mais tarde? Devo 

comprar do que é mais caro, porém, melhor, ou do mais barato e de menor durabilidade? O bom 

carro é o mais possante, o mais luxuoso ou o mais equilibrado? É melhor ganhar certa quantia de 

dinheiro amanhã ou esperar um pouco mais e receber uma quantia maior?  

Decerto que seria possível imaginar respostas plausíveis e razoáveis para cada uma das 

perguntas. Outrossim, a resposta mais previsível seria: “depende”. São justamente os diversos 

fatores condicionantes de cada situação que nos permitem imaginar respostas para cada uma. 

Realmente não existe, a priori, uma escolha certa. Cada contexto exigirá alguma avaliação por parte 

do sujeito, antes de tomar a decisão que lhe pareça mais acertada. Evidentemente que avaliações 

profundas nem sempre são realizadas, o que pode acabar induzindo a pessoa ao erro e, 

consequentemente, ao arrependimento pela decisão tomada; na verdade, quase nunca analisamos as 

situações da vida a partir de um esquema objetivista, “quadro-a-quadro”.  As nossas decisões, 

mesmo as tidas como mais racionais, sofrem a interferência de uma vasta quantidade de vieses tanto 

de ordem cognitiva quanto emocional (Beck, 1997; Beck, Rush, Shall, & Emery, 1979/1997; 

Knapp, 2004; Rangé, 1995; Stallard, 2004; McMullin, 2005; Writhg, Basco, & Thase, 2006). É 

importante dizer que essas tendências prévias que influenciam nosso julgamento sobre as coisas 

constituem um processo normal, comum, ao qual todos nós estamos sujeitos. Na verdade, eles 
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permeiam nossa vida mental o tempo inteiro. A esses vieses a psicologia cognitiva chama de 

“distorções cognitivas”, considerando-os erros sistemáticos de pensamento e julgamento.  

O modelo clássico de tomada de decisões, preconizado pela economia clássica, afirmava que 

os processos decisórios eram fundamentalmente racionais. Baseados em probabilidades reais, o 

funcionamento cognitivo seria quase que estatístico, de modo que os vieses e predisposições de 

ordem afetiva, emocional e mesmo cognitiva tinham papel secundário (Gianetti, 2005; Myerson, 

Green, & Warusawitharana, 2001).  

Atualmente, porém, os teóricos discutem que o processamento informacional devotado à 

tomada de decisão é influenciado por todo um conjunto de variáveis que vão além da racionalidade 

pura e objetiva. Escolher uma coisa ou outra depende de um sem número de variáveis e, na maioria 

das vezes, o sujeito da escolha não possui todas as informações possíveis sobre o evento que se lhe 

apresenta e, mesmo que tivesse, seria humanamente impossível pesar todas as variáveis e chegar a 

melhor conclusão possível. Em outras palavras, no nosso cotidiano tomamos decisões sob 

condições de incerteza; as verdadeiras implicações de nossas escolhas nunca são totalmente 

conhecidas.  

De acordo com Gigerenzer e Goldestein (1996) as inferências indutivas são baseadas em 

pistas incertas. Isso vai de encontro com a visão clássica da economia de que a racionalidade 

humana é baseada nas leis da lógica e da estatística. Os mesmos autores apontam que tal visão ruiu 

desde o século retrasado, mas continuou exercendo influência no pensamento de psicólogos e 

economistas. Kahneman, Slovic e Tversky (1982, citado por Gigerenzer & Goldstein, 1996) 

sugeriram que as leis de inferência mental são heurísticas “rápidas-e-sujas”, ao invés de um sistema 

racional baseado em lógica e estatística. Há, ainda, algo como uma terceira via, por meio da qual 

nosso cérebro trabalharia com algoritmos do tipo “pegue o melhor, ignore o resto”; assim, um 

algoritmo psicológico simples pode fazer inferências rápidas e baseado em poucas pistas, sendo tão 

bom quanto outros algoritmos mais complexos e alicerçados em princípios de escolha racional 

(Gigerenzer & Goldstein, 1996).  

 

Considerando que as condições de incerteza são predominantes no nosso dia-a-dia, as 

perguntas colocadas anteriormente ganham uma nova conotação. Tomando como exemplo uma 

possível escolha financeira (como aquela do tipo : “Você prefere ganhar R$ X,00 amanhã ou R$ 

Y,00 daqui a Z dias?”), vem à tona uma questão de natureza semelhante a anterior, uma vez que a 

melhor opção também pode depender. Apesar disso, parece existir uma tendência no sentido de 

serem preferidas as recompensas mais imediatas, mesmo que menores, em detrimento das maiores, 

porém mais demoradas. Kirby e Santisteban (2003) explicam que a demora, por si mesma, pode 

reduzir o valor do benefício; a demora pode estar associada ao risco de os benefícios esperados não 

acontecerem; a demora pode alterar as características da demora, por ela mesma (custos de 
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transação). Esse cenário de incerteza propiciado pelo retardo da recompensa, que é um custo 

envolvido na transação, reduz a utilidade subjetiva esperada do valor da recompensa, favorecendo 

escolhas mais imediatas.  

Analisando outro exemplo: devo comprar do que é mais caro, porém, melhor, ou do mais 

barato e de menor durabilidade? A resposta ideal dependeria de outras perguntas, tais como: eu 

tenho dinheiro? Se não tenho, posso abrir um crediário, pois acho que no mês seguinte eu já terei 

condições de pagar? Caso eu decida abrir o crediário, como posso garantir que não serei demitido 

no mês seguinte, tornando-me incapaz de cumprir com o compromisso firmado? Ou, ainda, se for 

assaltado e tiver que remanejar aquele dinheiro para outra coisa, ao invés pagar a prestação do bem 

adquirido? E assim por diante. Todavia, é possível que escolhamos o produto mais caro e menos 

resistente simplesmente por que gostamos, ou por que é o que está disponível no momento e não 

queremos esperar.Vê-se, a partir desse exemplo simples como nem sempre impera a racionalidade 

pura. Objetivamente, é mais vantajoso levar para casa o produto mais resistente, mais funcional, etc. 

Apesar disso, o simples fato de “eu gostar mais” do outro (supérfluo, menos duradouro) faz com 

que o outro seja o escolhido.  

Resgatando o exemplo das escolhas financeiras, é perfeitamente possível que alguém opte por 

uma quantia menor, porém de recebimento imediato, por que se encontra com sérias dificuldades 

financeiras, de modo que um valor menor acaba adquirindo grande utilidade. Para a economia, a 

utilidade de determinada recompensa é o valor subjetivo assumido por ela, entrando no cálculo 

tanto o valor da recompensa quanto o tempo de espera necessário para que ela seja liberada. Os 

modelos econômicos tradicionais sustentavam a tese de que isso acontecia devido à probabilidade 

de recebimento da recompensa diminuir com o passar do tempo (quanto maior o tempo de espera, 

maior o risco de que alguma coisa aconteça e de que, consequentemente, o montante não possa ser 

recebido). Modelos posteriores e mais aceitos atualmente sugerem que isso ocorre simplesmente 

porque quanto mais distante a recompensa está, no tempo, menor o valor subjetivo que ela assume 

para a pesso (Myerson, Green, & Warusawitharana, 2001).  

Escolher fazer uma coisa com benefícios menores, porém imediatos, ao invés de esperar mais 

tempo por um benefício maior, significa fazer um desconto temporal (Curry, Price, & Price, 2008; 

Myerson, Green, & Warusawitharana, 2001). Na verdade, existem dois tipos de desconto: desconto 

temporal (ou de futuro) e desconto probabilístico (Curry et al., 2008; Myerson et al., 2001).  

O termo “desconto temporal” está relacionado com o estudo da escolha intertemporal, que diz 

respeito a qualquer escolha que envolva custos e benefícios dispersos ao longo do tempo 

(Muramatsu & Fonseca, 2008). Nesse tipo de desconto, o valor subjetivo de uma dada recompensa 

decresce em função da demora ou da distância entre o momento presente e a data prevista para o 

recebimento do benefício, de modo que se pode jogar com valores e escalas temporais – por 

exemplo, podemos averiguar se o sujeito prefere receber um valor X amanhã ou 2X daqui a 28 dias. 
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Em outras palavras, quanto maior é o tempo de espera, menor é o valor descontado (Jones & 

Rachlin, 2006), e vice-versa.  

Quanto ao segundo tipo de desconto, a diferença vai estar não no tempo de espera, mas sim na 

certeza que se tem de que a recompensa será paga – por exemplo, uma promessa de menor cacife é 

oferecida com 80% de chances de se concretizar, enquanto a outra, de maior calibre, tem apenas 

50% de chances de se tornar real.  

Optar pela alternativa mais próxima no tempo e de menor valor absoluto, ou com maior 

probabilidade de recebimento, mas também de menor soma, significa descontar. Conceito de grande 

importância das ciências econômicas, a ideia de desconto vem se tornando cada vez mais aplicada 

ao estudo dos comportamentos humano e animal. Será empregada, ao longo do presente trabalho, a 

abordagem do desconto temporal. 

Engqvist e Sauer (2002) demonstraram elegantemente como machos de libélulas adequam sua 

estratégia de alocação de investimentos em esforço reprodutivo em função do tempo de 

acasalamento que ainda lhe resta naquela estação reprodutiva, considerando a qualidade da fêmea. 

Os autores explicaram que, no início da estação, os machos foram mais exigentes na sua escolha e 

ofereciam os presentes nupciais mais custosos para fêmeas de melhor qualidade, tendo essa 

diferença de seletividade sido diminuída ao se aproximar o fim da estação reprodutiva.Estudos 

realizados com macacos rhesus sugerem que eles também apresentam comportamento descontador 

em contexto laboratorial. Hwang, Kim e Lee (2009) demonstraram que estes animais tenderam a 

escolher o binômio “menor recompensa – menos retardo” ao “maior recompensa – maior retardo”, 

sendo suco de maçã a recompensa utilizada. Em outro experimento, Hayden e Platt (2007) 

evidenciaram que os macacos (rhesus) optaram pela alternativa mais “arriscada” (250ml de 

determinado líquido 50% das vezes ou apenas 50ml, nos 50% restantes) ao invés da mais estável 

(150ml, sempre); todavia, quando o intervalo entre as sessões experimentais se tornava muito 

grande, os animais passaram a descontar o futuro, preferindo a recompensa mais estável. 

Em humanos, o fenômeno do desconto também é claramente observado. Usuários privados de 

suas drogas opióides se mostraram mais descontadores do que adicctos saciados (Giordano et al., 

2002). No referido estudo, treze dependentes de drogas opióides participaram da coleta dos dados 

como colaboradores; a tarefa envolvia três “valores” em heroína e três em dinheiro ao longo de oito 

sessões, sendo quatro sob condições de privação da droga e quatro quando os sujeitos estavam 

saciados. Os resultados mostraram que as taxas de desconto foram maiores quando eles se 

encontravam privados da droga e quando a tarefa envolvia a recompensa em heroína. A abstinência, 

aqui, foi o fator preponderante na escolha dos sujeitos. 

Kirby, Petry e Bickel (1999) já haviam encontrado resultados que apontavam para uma maior 

taxa de desconto em usuários de heroína. Nesse estudo os autores encontraram taxas de desconto de 
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futuro significantemente menores para não-usuários em comparação com as taxas expressas pelos 

adictos. 

Outra variável que influencia a expressão das taxas de desconto é a idade. Green, Myerson e 

Ostaszeswski (1999) demonstraram que existe um padrão concernente à expressão da taxa de 

desconto de futuro ao longo da vida. No referido trabalho, os autores apontam que a infância seria a 

fase mais propícia ao desconto, havendo certa estabilidade na fase adulta. Pessoas idosas seriam as 

menos descontadoras.  

Wilson e Daly (2004) demonstraram, ainda, que a exposição a fotografias de pessoas do sexo 

oposto também podem ensejar a expressão de maiores taxas de desconto. Os sujeitos foram 

solicitados a atribuir uma nota, que variava de um a sete (sendo um “Não-atraente” e sete 

“Atraente”), a imagens de pessoas do sexo oposto. Um grupo de homens visualizava fotos de 

mulheres tidas como atraentes e, outro grupo, era exposto à fotografias de mulheres tidas como não-

atraentes. O mesmo procedimento foi realizado com sujeitos do sexo feminino. Todas as fotos 

foram retiradas de sites de relacionamentos onde os visitantes da página davam uma nota ao dono 

do perfil virtual. Encontrou-se que os homens – mas não as mulheres –, apresentavam maiores taxas 

de desconto quando expostos à fotos de mulheres atraentes. A medida de desconto foi obtida por 

meio de questões de escolha financeira do tipo: “Você prefere R$10,00 amanhã ou R$20,00 daqui a 

30 dias?”. Eles respondiam a nove perguntas dessa natureza antes e depois de atribuírem as notas a 

12 fotos de pessoas do sexo oposto. Homens cujas notas atribuídas foram altas (significando que 

estava diante de imagens de mulheres) revelaram maiores taxas de desconto de futuro no segundo 

bloco de perguntas. O sexo, portanto, também é uma variável que pode influenciar a expressão de 

comportamentos mais ou menos descontadores. 

As variáveis que a cada dia são incluídas nos modelos que visam explicar o comportamento 

de descontar incrementam as análises e os estudos que versam sobre o tema. Além disso, o 

significado e implicações que podem advir dos estudos com desconto em humanos também são 

bastante variados, dependendo grandemente da roupagem teórica com a qual se revestem os dados 

obtidos. 

Observando as discussões sobre desconto de futuro a partir de um novo ângulo, a dupla de 

psicólogos canadenses Martin Daly e Margo Wilson, que já vinha desde algum tempo se detendo ao 

estudo do comportamento animal sob um prisma evolucionista (Daly & Wilson, 1983), lança mão 

do novo paradigma da Psicologia Evolucionista (PE) para explicar as possíveis funções que o 

comportamento humano assumiu ao longo do seu processo evolutivo. Como já foi dito, a questão 

do desconto não é mais de interesse apenas dos economistas e o estudo de suas variantes e 

determinantes estão vindo em auxílio daqueles que pretendem desnudar minimamente a 

complexidade do comportamento humano. 
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A integração da Psicologia Cognitiva – ramo da psicologia que enfoca o modo pelo qual o 

nosso cérebro capta, processa e responde à informação do ambiente – com a Biologia Evolutiva – 

ramo da biologia que estuda a evolução filogenética das espécies, ou seja, porque os seres vivos são 

como são – culminou no surgimento dessa nova abordagem (Barret, Dunbar, & Lycett, 2002). Para 

esse novo ramo da ciência psicológica o ser humano, assim como qualquer outro ser vivo, é produto 

de um longo – e extremamente complexo – processo histórico de evolução por seleção natural.  

Essa abordagem parte do pressuposto de que a mente humana funciona como uma máquina de 

processamento informacional que foi desenhada por seleção natural para resolver problemas 

enfrentados por nossos ancestrais caçadores-coletores, colocando o comportamento no escrutínio da 

evolução (Palmer & Palmer, 2002). O próprio Darwin já vislumbrara, em 1859 (Darwin, 

1859/2002), a aplicação da sua teoria ao campo da ciência psicológica. Izar (2009), por sua vez, nos 

ensina que a PE aplica, na compreensão do sistema nervoso dos seres humanos, a mesma lógica 

evolutiva utilizada pelos biólogos para compreender o design funcional da anatomia dos 

organismos. A mesma autora argumenta, ainda, que qualquer órgão, tecido ou estrutura de um 

organismo vivo estaria sujeito ao processo de seleção natural, não havendo motivos para excluir o 

cérebro humano. 

É importante dizer que o processo de seleção natural que moldou nossa anatomia, fisiologia e 

comportamento, aconteceu de modo mais intenso no que é chamado dentre os estudiosos da PE de 

ou Ambiente Ancestral (AA) (Wright, 1996). Wright (1996) nos adverte, porém, que pensar no AA 

como um cenário fixo onde ocorreram todas as transformações da nossa espécie é um erro. De 

modo mais abrangente, o AA se refere às condições do ambiente que permitiram aos indivíduos 

portadores de determinadas (re)combinações gênicas iniciais deixassem mais descendentes, de 

modo que aquela(s) característica(s) expressa(s) em função daquela(s) (re)combinação(ções) 

pudessem se espalhar lentamente ao longo das gerações, até que toda a população apresentasse a 

mesma característica fenotípica (Izar, 2009). 

Pensar no humano como uma espécie animal que foi submetida ao mesmo processo de 

evolução ao qual foi todo e qualquer outro ser vivo significa que variáveis biológicas específicas, 

naturalmente selecionadas ao longo de milhões de anos, podem influenciar sobremaneira as funções 

mentais presentes no homem moderno e que subjazem nossos comportamentos e nossas emoções. 

A P. E. dialoga com a Psicologia Comparativa, que se presta exatamente ao fim de estudar o 

comportamento humano em relação a outras espécies filogeneticamente mais próximas, o que pode 

nos ser bastante elucidativo (Yamamoto, 2003). Daly e Wilson (2005) enumeram uma série de 

motivos pelos quais devemos estudar o comportamento humano como comportamento animal, 

levando em conta que o primeiro também se submeteu a um longo processo de seleção natural, 

como toda e qualquer outra criatura vivente.  
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Daly e Wilson (2005) advogam a tese de que o fato de o Homo sapiens ser um membro do 

reino animal também significa que é tanto possível quanto esclarecedor incluir nossa espécie em 

análises comparativas. Alguns dos exemplos enumerados pelos autores incluem a escolha de 

parceiros sexuais com base em especificidades do complexo de imuno-histo-compatibilidade 

(MHC), percebidos em função do odor, em ratos. Em humanos, resultados recentes também 

indicaram que o odor é uma variável relevante quando da preferência por um ou outro parceiro 

romântico em potencial (Moura, 2007). Outro exemplo fornecido por Daly e Wilson (2005) diz 

respeito ao cuidado parental. Em outras espécies já é bem conhecido o fato de animais que tratam 

com solicitude os seus próprios filhos, mas que são indiferentes ou mesmo agressivos com a prole 

alheia. Pesquisas próprias de Daly e Wilson (1996) investigaram e confirmaram a hipótese de que o 

mesmo também acontece na nossa espécie; descobriram que filhos adotivos recebem, em média, 

menos investimento do que filhos legítimos e que os casos de maus-tratos/infanticídio ocorrem, 

proporcionalmente, muito mais com os primeiros.1Dessa abordagem evolucionista depreende-se 

que o fim último da existência biológica é a reprodução. Qualquer criatura viva, pois, estaria 

participando de um grande mercado biológico (Noë & Hammerstein, 1995), competindo com outros 

na tentativa de passar seus genes adiante para o seu próprio bem – e não para o bem da espécie –, 

conforme estabelecido pela visão do darwinismo moderno (Dawkins, 1989/2008). 

Seguindo a linha de raciocínio proposta pela PE, mais recentemente Wilson e Daly (2004) 

começaram a estudar o desconto de futuro. Para eles, descontar o futuro não implica, 

necessariamente, em mera impulsividade, falta de auto-controle, falta de visão de longo prazo ou 

mesmo alguma patologia. Pelo contrário, preferir benefícios menores, em curto-prazo, dependendo 

da situação, pode ser uma decisão inteligente e adaptativa, considerando as perspectivas futuras que 

o ambiente sinaliza (Daly & Wilson, 2005; Wilson & Daly, 2004; 2006). Schmitt (2005) aplica 

mais ou menos o mesmo raciocínio ao discutir se relacionamentos de curto-prazo são um 

subproduto mal adaptativo, resultado de apego inseguro. A conclusão a que o autor chega é a de que 

isso não é desadaptativo mas, ao contrário, é uma adaptação às condições sócio-ambientais 

inicialmente desfavoráveis. O sujeito estaria, portanto, “descontando o futuro”2 ao optar por 

relacionamentos de curto prazo. 

Imaginemos a seguinte situação: você é uma pessoa extremamente pobre, cujo pai morreu 

assassinado aos 36 anos por causa de uma dívida de jogo, sem nunca ter sequer concluído o ensino 

                                                 
1 O trabalho de Daly e Wilson (1996) mostra que a maioria esmagadora dos pais, mesmo que adotivos, dispensam um 
bom tratamento aos seus filhos. A medida utilizada para afirmar que filhos biológicos sofrem menos maus-tratos e 
correm menos risco de infanticídio é meramente proporcional. Na amostra, apenas cerca de 2% dos filhos foram mal-
tratados e, desta pequena parcela, a maior parte era composta por filhos adotivos. 
2No referido trabalho o autor não utiliza o termo “desconto de futuro” propriamente dito, mas permite tal interpretação 
ao discutir que o indivíduo desenvolve estratégias de acasalamento de curto-prazo devido a um estilo inseguro de 
apego, desenvolvido na infância, com menor investimento por parte dos pais. Isso ensejaria uma visão distorcida (ou 
não) da sua própria capacidade de investir em relacionamentos mais longos, sendo escolhida a alternativa da quantidade 
de parceiros ao invés da priorização da qualidade. 
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fundamental; sua mãe, de 30 anos, também estudou muito pouco, não tem emprego fixo e é a 

genitora de mais quatro filhos, além de você. No momento, sua idade é de 16 anos e você gostaria 

de fazer um sem número de coisas que, pelas limitações sociais, lhe são impossíveis. Uma opção 

seria estudar por mais uns três anos, indo para a escola com fome na maioria das vezes, até 

conseguir terminar o ensino médio ou um curso técnico para galgar uma posição mínima no 

mercado de trabalho; outra opção é arrumar logo uma ocupação qualquer, mesmo que seja informal, 

trabalhar horas a fio e receber um salário que mal dá para comer; por fim, como terceira opção, 

você poderia se engajar em alguma atividade ilegal, como traficar armas, drogas, assaltos, etc. Esta 

última, embora seja a única alternativa social e moralmente execrável, pode ser a mais viável para 

alguém desesperado.  

Objetivamente falando, perpetrar ações ilegais pode trazer benefícios materiais imediatos. 

Mesmo às expensas de se fazer investimentos em projetos de vida de longo prazo, cujo retorno 

poderia ser maior, você poderia acabar tomando outro rumo. As condições nas quais você estaria 

vivendo não lhe proporcionariam muitas esperanças, ainda mais pelo fato de essas condições não 

dependerem única e imediatamente de você – tais como os sistemas públicos de saúde, segurança e 

educação.  

Considerando as informações oriundas do contexto social e o modo como elas são 

processadas pelo indivíduo, engajar-se em comportamentos arriscados, inclusive criminosos, pode 

ser a alternativa “menos ruim”. Com isso não estamos querendo justificar o crime ou fazer qualquer 

tipo de apologia a ele, buscamos apenas compreender algumas das variáveis que podem levar o 

sujeito a ingressar nesse mundo. 

Alguns autores relacionam a desigualdade distributiva dos recursos dentro da população como 

um preditor dos índices de mortalidade, desde que a qualidade de vida seja dependente das 

condições sócio-financeiras das pessoas, como é esperado em países de economia mais liberal. Uma 

comparação entre os EUA e o Canadá mostrou que a desigualdade na distribuição de recursos 

predizia as taxas de mortalidade apenas nos EUA, não havendo relação significante entre uma coisa 

e outra no caso do Canadá (Ross et al., 2000). A explicação para o fato é a de que, neste último, 

além de a distribuição de riqueza ser mais igualitária, os serviços básicos são públicos e de uso de 

toda a população, conferindo a esta um nível mínimo de qualidade de vida.  

Para além da variável “distribuição de recursos”, Wilson e Daly (1997) encontraram outra 

variável que se correlaciona negativa e fortemente com as taxas de mortalidade, a saber, a 

expectativa de vida. Ou seja, quanto menor a expectativa de vida de determinada região, maiores os 

índices de homicídio – as mortes por homicídio foram excluídas da amostra para evitar 

circularidade –, indicando que os indivíduos poderiam estar adotando uma estratégia de vida mais 

radical e imediatista, assumindo grandes riscos para obter vantagens imediatas. Uma forma possível 
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de se interpretar esses achados é que em regiões cujos índices médios de expectativa de vida são 

relativamente baixos, as taxas de desconto podem ser mais altas.  

Mais recentemente, Wang, Kruger e Wilke (2009) descobriram que algumas variáveis 

relacionadas à história de vida do sujeito podem modular a expressão de comportamentos arriscados 

(será que esses comportamentos não seriam uma forma de expressar desconto?). Na amostra 

utilizada pelo estudo, indivíduos mais velhos se mostraram menos propensos ao risco, bem como 

aqueles que já eram pais. Em outras palavras, pessoas que não têm muito a ganhar (em termos 

reprodutivos, uma vez que já estão dentro de uma faixa etária mais avançada e o potencial 

reprodutivo está decaindo) ou que, ao invés, têm muito a perder (é o caso daqueles que já são pais; 

neste caso, os custos envolvidos no ato de correr riscos são muito altos, tornando a operação pouco 

vantajosa quando se pensa nos possíveis benefícios), acabam se tornando mais cautelosos no jogo 

da vida. Vemos, assim, como o indivíduo pode adequar suas estratégias comportamentais, ao longo 

da sua existência, baseando-se na sua história e em suas atuais condições de vida. Nesse sentido, 

alguém que decide se engajar em comportamentos mais arriscados na esperança de obter 

recompensas mais imediatas, ao invés de optar por investir em uma carreira profissional 

devidamente qualificada e socialmente reconhecida, está desvalorizando o seu futuro (o que não é 

necessariamente desadaptativo; na verdade, dependendo das circunstâncias essa pode ser a melhor 

opção).  

Do ponto de vista evolutivo, alguns fatores podem ter favorecido a manutenção de uma 

estratégia mais ou menos descontadora, tais como a queda do potencial reprodutivo com o passar do 

tempo e o risco3 de os benefícios obtidos serem revertidos para a prole do indivíduo e não para ele 

próprio (Rogers, 1994). 

É interessante destacar que a operação envolvida no comportamento de desconto de futuro 

não acarreta o engessamento dos processos de tomada de decisão, tampouco estes se resumem 

àquele. Ao revés, a adaptação psicobiológica resulta exatamente da flexibilidade estratégica, que 

varia de acordo com as pistas fornecidas pelo ambiente e com a interpretação que o indivíduo faz 

delas. Esse sinais sócio-ambientais que começam a atingir o indivíduo desde a infância podem 

predispô-lo a se comportar, no futuro, de uma ou de outra maneira. Um desenvolvimento 

psicológico inadequado enseja o estabelecimento de padrões disfuncionais de pensamento e a 

formação de um autoconceito negativo, de modo que a pessoa cresce e se desenvolve com a ideia de 

que é totalmente incapaz, insuficiente, mal quisto ou desprezado, por exemplo (Beck, 1997).  

Belsky, Steinberg e Draper (1991) propõem que a estratégia reprodutiva adotada pelas pessoas 

é influencia por experiências ao longo da vida, de modo que estas sinalizam condições ambientais 

                                                 
3 Risco, aqui, não deve ser entendido como algo totalmente negativo, mesmo porque o melhor investimento que se pode 
fazer, em médio e longo prazo, é na própria prole. O risco que dizer apenas que o sujeito é 100% aparentado com ele 
mesmo e só 50% com seu(sua) filho(a). Ter benefícios próprios seria melhor, em um primeiro momento, do que 
beneficiar um descendente.  



20 
 

diversas. As estratégias adotadas pelos indivíduos podem ser do tipo “r” ou “K”. A primeira diz 

respeito ao investimento em qualidade; a segunda, por sua vez, acarreta maiores investimentos na 

quantidade de parcerias sexuais (Krebs & Davies, 1996).  

Os autores (Belsky, Steinberg & Draper, 1991) explicam que indivíduos cujas experiências os 

levaram a enxergar as outras pessoas como confiáveis, relacionamentos como duradouros e 

mutuamente recompensadores e que dispuseram de uma fonte mais ou menos estável de recursos 

materiais apresentam maior probabilidade de retardar a reprodução, em relação às pessoas que se 

desenvolveram dentro de um contexto oposto ao descrito.  

Ainda segundo os mesmos autores, três são os problemas adaptativos básicos com os quais o 

organismo tem que lidar a fim de se reproduzir: (1) crescimento e desenvolvimento próprios; (2) 

acasalamento e (3) parenting (investimento na prole, incluindo a produção de gametas). O sujeito 

cujo desenvolvimento ocorreu dentro de um ambiente mais árido tenderia a alocar seus recursos 

muito mais intensamente nas tarefas (1) e (2) do que na terceira; em outras palavras, a sua 

maturação sexual ocorreria mais cedo e o número de acasalamentos seria maior, ocorrendo 

basicamente por via de interações de curta duração. Isso é uma adaptação biológica na medida em 

que, no ambiente ancestral, tais condições de vida poderiam estar sinalizando um futuro pouco 

promissor em vários sentidos, sendo mais vantajoso desvalorizá-lo e tentar garantir imediatamente 

algum sucesso reprodutivo por meio de uma estratégia quantitativa. Por outro lado, o indivíduo que 

teve a oportunidade de crescer dentro de um contexto mais aprazível tenderia a investir seus 

recursos mais intensamente na tarefa (3), de modo que o seu organismo retardaria a maturação 

sexual, levando aquele sujeito a adotar uma estratégia muito mais qualitativa, aumentando a 

probabilidade de que sua prole vá sobreviver até a idade reprodutiva. A presença de ambos os pais 

dentro do contexto familiar representaria maior probabilidade de cuidado parental e, 

consequentemente, maior quantidade de recursos – sociais, psicológicos e materiais – disponíveis. 

Tal colocação teórica é importante, pois os seres humanos constituem uma espécie semi-

altricial, ou seja, nascemos precocemente, necessitando de cuidados especiais por vários e vários 

anos. Embora a monogamia estrita não seja a regra entre os mamíferos – na verdade é uma exceção 

–, tampouco entre as sociedades humanas, o cuidado de ambos os pais, em alguma medida, pode ter 

sido importante para a sobrevivência e desenvolvimento da prole no ambiente ancestral (Barash & 

Lipton, 2002; Buss, 1994; 2003; Gaulin & McBurney, 2004). Perceber-se sem um dos pais poderia 

sinalizar para a criança uma drástica redução na quantidade/qualidade de recursos disponíveis para 

ela. Embora a presença de ambos os pais não seja imprescindível à sobrevivência e ao 

desenvolvimento da prole, ela pode incrementar a qualidade desta. 

Discute-se que a evolução da monogamia nos humanos é tributária da necessidade de 

investimento dos dois pais na prole (Marlowe, 2000), uma vez que o bipedalismo, já completamente 

estabelecido desde o início do gênero Homo, implica em um nascimento prematuro devido ao 
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estreitamento do canal pélvico feminino; o cérebro de um chimpanzé a termo, por exemplo, já tem 

40,5% do tamanho total, enquanto o de um bebê humano tem apenas 23% (Rodrigues, 2009). Tal 

imaturidade implicaria maior cuidado por parte do pai, o que de fato acontece na espécie humana, 

se comparada com os chimpanzés (Rodrigues, 2009). 

Em um estudo recente, Gibson (2009) encontrou resultados intrigantes: filhos adotivos 

receberam mais investimentos nas esferas “educação”, “pessoal” e “tempo”, ao invés dos filhos 

genéticos residentes na mesma casa e com os mesmos pais. Apesar do referido investimento, os 

ilegítimos completaram menos anos na escola e requereram mais ajuda profissional para tratar de 

problemas relacionados a álcool e às drogas; além disso, também houve maior propensão ao 

encarceramento e ao divórcio. O autor explica tal resultado como sendo tributário de uma maior 

necessidade de investimento, por parte dos pais, nos filhos adotivos. 

Considerando-se que menores investimentos em idades precoces podem resultar em padrões 

específicos de desenvolvimento e que alguns estudos mostram que filhos de pais separados (ou 

filhos adotivos) têm algum restrição no que concerne ao contato com o pai, buscou-se verificar se 

tal diminuição na quantidade de investimento se traduziria em comportamento descontador. A ideia 

foi integrar dois grandes temas do pensamento psicológico contemporâneo: o desconto de futuro e o 

investimento parental ou, mais ainda, como a ausência do pai a partir de algum momento da vida do 

sujeito poderia influenciar a expressão atual das suas taxas de desconto.  
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OBJETIVO GERAL 

 

Entender se a ausência do pai, em algum momento da vida do indivíduo, influencia, em 

algum sentido, a expressão de comportamentos descontadores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar se a ausência de um dos pais, ao longo do desenvolvimento do sujeito, influencia a 

taxa de desconto apresentada atualmente pela pessoa. 

 

Averiguar até que ponto a classe sócio-econômica da pessoa pode influenciar a taxa de 

desconto apresentada por ela. 

 

Analisar em que medida a percepção do sujeito quanto à sua qualidade de vida e de suas 

perspectivas futuras influencia as taxas de desconto de futuro. 

 

 

 

Relacionar medidas de desconto de futuro com escores de instrumentos psicológicos 

padronizados. 
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HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1: A percepção de expectativas futuras e qualidade de vida influenciam as taxas de 

desconto. 

 Predição 1.1: pessoas com escores mais baixos no Questionário de Qualidade de Vida da 

Organização Mundial de Saúde, versão breve, terão maiores taxas de desconto, já que o ambiente 

informa ao sujeito que sua vida carece de melhores bases; 

 Predição 1.2: sujeitos com escores mais altos na Escala Beck de Desesperança obterão 

maiores taxas de desconto, uma vez que escores mais elevados indicam uma representação subjetiva 

pessimista acerca do futuro; 

 Hipótese 2: Indicadores de investimento parental influenciam a elaboração do nível de 

desconto adotado pelos indivíduos.  

 Predição 2.1: filhos de pais separados/viúvos são mais descontadores do que filhos de pais 

que sempre viveram juntos, já que o cuidado de ambos os pais proporcionaria melhores condições 

de desenvolvimento. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrição da amostra 

A Tabela 1 contém alguns dados a respeito dos sujeitos que compuseram a amostra deste 

estudo. 

 

Tabela 1. Descrição da amostra por Instituição de Ensino Superior de origem, sexo, filhos de pais separados 
e de pai falecido. 

IES de origem Sujeitos p/ IES Sexo (M e F) Pais separados Pai falecido Idade (média e 

desvio padrão) 

UFRN¹ 42 17 e 25 14 3 23,6; dp=2,89 

UnP² 104 41 e 63 24 13 22,9; dp=4,04 

FACEX³ 6 1 e 5 3 0 23,8; dp=5,26 

TOTAL 152 59 e 93 41 16 23,0; dp=3,78 

1 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
2 - Universidade Potiguar 
3 - Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte  

 

Não houve nenhum caso, dentre os sujeitos, em que tenha havido morte da mãe. Por esta 

razão, filho com um dos pais significa, sempre, que quem está presente é apenas a mãe.  

Material 

Após lerem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I), os sujeitos 

forneceram as informações por meio dos seguintes instrumentos: folha de respostas sobre escolha 

financeira (Anexo II); questionário sócio-demográfico (QSD) (Anexo III); Escala Beck de 

Desesperança – BHS, do inglês Beck Hopelessness Scale – (Cunha, 2001 – versão brasileira) 

(Anexo IV); Questionário de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde, abreviado 

(WHOQOL – Abreviado), versão em português (Grupo WHOQOL, 1998) (Anexo V).  

As taxas de desconto de futuro foram obtidas por meio de nove escolhas financeiras do tipo: 

“Você prefere ganhar R$ X amanhã ou R$ Y em Z dias?”, sendo o valor de X sempre maior do que 

o valor de Y. Os valores, bem como o tempo de espera, são diferentes em cada tela. Para tanto, os 

valores são projetados para que todo o grupo possa vê-los. Os sujeitos devem assinalar que opção 

preferem em uma folha, marcando “Alternativa A” (para a escolha de menor valor, porém mais 

imediata) ou “Alternativa B” (para a escolha de maior valor, porém mais demorada). Para calcular a 

taxa de desconto final (K) do sujeito foi feita a média geométrica entre as opções nas quais houve 

mudança no padrão de respostas. Por exemplo, se o indivíduo escolheu, nas três primeiras telas, a 

“Alternativa A” e, a partir da quarta, ele optou pela “Alternativa B”, para descobrir o K dessa 

pessoa basta fazer a média geométrica entre o valor específico de desconto da terceira tela o valor 

específico de desconto da quarta tela. 
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Foi utilizado, ainda, um software destinado à coleta de dados. A lógica do processo é a 

mesma, de modo que o sujeito deve optar por alternativas envolvendo escolhas financeiras. O 

programa de computador utilizado (no caso, com os sujeitos de uma universidade, a UFRN) foi o 

Pretty Woman. Todas as questões de escolha financeira projetadas para os sujeitos, tanto os que 

foram submetidos ao protocolo individual, com cada voluntário utilizando um computador, quanto 

as pessoas agrupadas em salas de aula, foram as mesmas e eram originais do referido software. 

O BHS é um instrumento composto por 20 itens (Cunha, 2001) que se apresenta como uma 

medida da dimensão do pessimismo (Beck, Qeissman, Lester, & Trexler, 1974, citado por Cunha, 

2001).  

O WHOQOL – Abreviado possui 26 questões, sendo duas questões gerais e as demais 24 

representam cada uma das 24 facetas que compõe o instrumento original, que possui 100 questões. 

No original, cada uma das 24 facetas é avaliada a partir de quatro questões, no WHOQOL – 

Abreviado cada faceta é avaliada por apenas uma questão. Assim, o WHOQOL – Abreviado é 

composto por quatro domínios: Físico, Psicológico, Relações Socias e Meio-ambiente (Grupo 

WHOQOL, 1998). O escore mínimo que pode ser obtido em cada domínio é quatro e, o máximo, é 

20. 

 

Procedimento 

Foram empregados três procedimentos para a realização da coleta dos dados. O primeiro foi 

aproveitado daquele testado pelo projeto piloto: os sujeitos eram conduzidos ao Laboratório de 

Etologia Humana do Centro de Biociências da UFRN, sendo dois componentes por vez, no 

máximo. Havia um computador para cada um deles e uma prancheta. Nesta última eles deveriam 

responder aos questionários, enquanto as taxas de desconto eram mensuradas por meio do software 

Pretty Woman. O programa projetava no monitor as telas com as alternativas de escolha financeira. 

Ao se encerrarem as escolhas financeiras o próprio software liberava um extrato com as taxas de 

desconto de cada sujeito. Depois de realizarem a tarefa individualmente no computador os sujeitos 

eram solicitados a responderem aos questionários, na seguinte ordem: Questionário Sócio-

Demográfico, WHOQOL – Abreviado e BHS. 

Outra parte dos dados foi coletada em um dos Laboratórios de Informática da FACEX. O 

procedimento foi idêntico ao descrito no parágrafo anterior, exceto pelo fato de existirem cerca de 

trinta pessoas por vez realizando o procedimento. A ordem dos questionários foi a mesma.  

Por último, a terceira parte dos dados foi coletada nas salas de aula da UnP. Nessa etapa o 

procedimento foi um pouco diferente. As alternativas de escolha financeira foram projetadas no 

quadro branco, de modo que todas as pessoas da sala tinham até vinte segundos para analisarem a 

pergunta e marcarem qual opção mais lhes convinha, em uma folha de papel que lhes foi entregue 
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previamente à projeção. Em seguida eles respondiam individualmente à mesma série de 

questionários. 

 

Análise 

Os dados coletados foram submetidos à análise estatística. Buscamos estabelecer as seguintes 

relações:  

2) dados da BHS x taxas de desconto (averiguando se as taxas de desconto diferem em função dos 

escores obtidos na escala); utilizando correlação de Spearman; 

3) WHOQOL – Abreviado x taxas de desconto (para averiguar se as taxas de desconto variam em 

função da percepção que a pessoa tem de sua qualidade de vida); utilizando correlação de Spearman 

entre cada um dos domínios e as taxas de desconto, bem como Kruskal-Wallis e Teste U de Mann-

Whitney 

4) estado civil dos pais x taxas de desconto (aqui investigamos se o fato de os filhos morarem com 

apenas um dos pais influencia as taxas de desconto apresentadas pela pessoa); utilizando o Teste U 

de Mann-Whitney; 

5) estado civil dos pais x BHS (observamos se o estado civil dos pais influencia o grau de 

desesperança do sujeito); utilizando Teste U de Mann-Whitney 

6) estado civil dos pais x WHOQOL – Abreviado (analisamos se a ausência de um dos pais 

contribui para uma pior qualidade de vida do indivíduo, em vários aspectos); utilizando o teste 

Kruskal-Wallis e Teste U de Mann-Whitney 

 O uso das técnicas não-paramétricas se justifica pela natureza da distribuição da amostra. Os 

dados não se adaptaram à curva normal, caso em que seria possível utilizar testes paramétricos. Foi 

adotado, para todas as análises, o grau de signifância de 5%.  
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RESULTADOS 

 

Inicialmente, investigamos se haveria diferenças entre os participantes para os parâmetros 

avaliados em função do método. Não houve diferença entre as taxas de desconto quando a variável 

de controle era o método (χ2 = 1,78;gl = 2; p = 0,41;). A mesma igualdade foi observada para os 

escores alcançados na BHS (χ2 = 2,14; ; gl = 2; p = 0,342) e em todos os domínios do WHOQOL –

Abreviado [(Físico (χ2 = 1,31;; gl = 2; p = 0,518); Psicológico (χ2 = 2,36;; gl = 2; p =0,307); 

Relações Sociais (χ2 = 3,30; ; gl = 2; p = 0,3); Meio Ambiente (χ2 = 0,18;; gl = 2; p = 0,91); Geral 

(χ2 = 2,01;; gl = 2; p = 0,366)]. Por essa razão os indivíduos foram todos colocados dentro de um 

mesmo grupo, como se o método utilizado fora apenas um. 

Os escores médios obtidos de todos os domínios do WHOQOL – Abreviado estão dispostos 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Escores médios obtidos no WHOQOL – Abreviado, de acordo com cada domínio mensurado 

Domínio físico 
Domínio 

psicológico 
Domínio das 

relações sociais 
Domínio meio 

ambiente 
“Geral” 

Média = 12,86 
(dp = 1,48) 

Média = 13,99 
(dp = 1,44) 

Média = 15,37 
(dp = 2,66) 

Média = 13,71 
(dp = 1,98) 

Média = 13,13 
(dp = 2,17) 

 

Nesse instrumento, o valor mínimo que poderia ser obtido em cada domínio é quatro e, o 

máximo, 20. 

Quanto à diferença intersexual, pode-se afirmar que tanto os homens quanto as mulheres 

realizam as operações de desconto de modo semelhante, considerando o método empregado para 

mensurar tal operação (U = 2309,5; p = 0,177). 

 

Das hipóteses e das predições 

Os resultados serão apresentados seguindo a ordem em que as hipóteses apareceram 

anteriormente, na seção “Hipóteses e predições”. 

A primeira hipótese diz respeito à relação entre os escores obtidos em instrumentos 

padronizados de medidas psicológicas e as taxas de desconto de futuro. Dessa hipótese foram 

derivadas duas predições: (1) escores mais altos na BHS acompanhariam as maiores taxas de 

desconto e (2) escores mais baixos no WHOQOL – Abreviado também caminhariam juntos com as 

taxas de desconto mais elevadas. 

As análises realizadas demonstraram que nenhuma das predições se confirmou, sendo 

verdadeira, neste caso, a hipótese nula. Uma correlação de Spearman não evidenciou  efeito 

correlacional entre os escores obtidos na BHS e as taxas de desconto (χ² = -0,16; p = 0,849), 

conforme ilustrado pela Figura 1. 
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Resultados semelhantes apareceram entre a quantidade de desconto e os escores obtidos no 

WHOQOL – Abreviado. Aqui foram feitas correlações entre as taxas de desconto e cada um dos 

quatro domínios aferidos pelo questionário (físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente), 

além de um quinto domínio, denominado “geral” (tradução livre de overall, do original em inglês). 

 

 
Figura 1: Correlação de Spearman entre as taxas de desconto e os escores obtidos na BHS. 

 

 O valor da correlação entre o domínio físico e a taxa de desconto foi de 0,13 (p = 0,166) 

(Figura 2); o coeficiente de correlação entre a taxa de desconto e o domínio psicológico foi 0,08 (p 

= 0,359) (Figura 3); para o terceiro domínio, o das relações sociais, temos um coeficiente de -0,05 

(p = 0,571) (Figura 4); a taxa de desconto e o quarto domínio, o do meio ambiente, gerou um valor 

de 0,08 (p = 0,355) para o ρ de Spearman (Figura 5). Finalmente, o domínio “geral”, quando 

correlacionado com as taxas de desconto dos sujeitos resultou em um valor de -0,05 (p = 0,549) 

como coeficiente de correlação (Figura 6).  

 

 
Figura 2. Correlação de Spearman entre a taxa de desconto e o escore apresentando no Domínio Físico do 

WHOQOL – Abreviado. 
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Figura 3. Correlação de Spearman entre a taxa de desconto e o escore apresentado no Domínio Psicológico do 

WHOQOL – Abreviado. 
 

 

 
Figura 4. Correlação de Spearman entre a taxa de desconto e o escore apresentado no Domínio das Relações 

Sociais do WHOQOL – Abreviado. 
 

 
Figura 5. Correlação de Spearman entre a taxa de desconto e o escore apresentado no Domínio do Meio 

Ambiente do WHOQOL – Abreviado. 
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Figura 6. Correlação de Spearman entre taxa a taxa de desconto e o escore apresentado no Domínio “Geral” do 

WHOQOL – Abreviado. 
 

Os presentes resultados demonstram que o comportamento de escolha financeira 

(procedimento pelo qual se obtém as taxas de desconto) dos sujeitos dessa amostra não varia no 

mesmo sentido dos escores da BHS e do WHOQOL – Abreviado, tampouco o fazem em sentido 

contrário. 

Quanto à segunda hipótese, foi imaginado que a presença de ambos os pais poderia fazer 

alguma diferença na expressão das taxas de desconto apresentada pelas pessoas. Daí decorre a 

predição de que filhos de pais separados ou viúvos apresentariam maiores valores de desconto do 

que filhos de pais unidos. Isso também não aconteceu. Filhos de pais separados, quando fizeram 

suas escolhas financeiras, optaram praticamente pelas mesmas alternativas que os filhos de pais 

unidos (Figura 7) (U = 2066; p = 0,794).  

 

 
Figura 7. Comparação entre as taxas de desconto e o estado civil dos pais do sujeito. 
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No caso de algum dos pais já ter falecido o resultado foi semelhante, ou seja, esses filhos não 

descontaram mais do que os filhos de pais unidos (U = 887,5; p = 0,295), como apresentado na 

Figura 8. 

 

 
Figura 8. Comparação entre a taxa de desconto e o fato do pai já ter falecido ou não. 

 

Do ponto de vista correlacional também não foram encontrados resultados que confirmassem 

as hipóteses supracitadas. A idade do filho, na época da separação dos pais, quando era o caso, não 

variou em concordância com as taxas de desconto (ρ = 0,04; p = 0,98); tampouco houve 

significância na correlação entre os valores de desconto e a idade da pessoa na época em que o pai 

faleceu (ρ = 0,83; p = 0,76). Dito de outra forma, os valores de K apresentados pelos indivíduos 

independeram completamente da idade em que eles passaram a ter apenas um dos pais, ao longo do 

seu desenvolvimento. 

 

 

Dos demais resultados 

Apesar de em ambos os casos as hipóteses terem sido rejeitadas, alguns resultados 

interessantes apareceram. É importante ressaltar que, embora eles não tenham sido inicialmente 

contemplados pelas hipóteses, são relevantes, uma vez que ensejam reflexões a respeito da teoria 

mais ampla sobre a qual se baseou este trabalho.  

Encontrou-se uma correlação positiva entre a idade dos sujeitos e a taxa de desconto expressa 

por eles (ρ = 0,25; p = 0,02). Isso quer dizer que quanto mais velhas são as pessoas, dentro dessa 

amostra, maiores as taxas de desconto (Figura 9). 
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Figura 9. Correlação de Spearman entre a idade do sujeito e a taxa de desconto expressa por ele 

 

Um fato que chamou a atenção foi a tendência correlacional encontrada entre a instrução do 

pai (mas não da mãe) e a expressão do valor de K, pelo sujeito (ρ = -0,16; p = 0,068). Isso sugere 

que o número de anos de estudo do pai pode variar no mesmo sentido em que varia o 

comportamento descontador, guardando, entre si, algum tipo de relação, conforme evidencia a 

Figura 10. 

 

 
Figura 10. Correlação entre a taxa de desconto de futuro e o grau de instrução do pai, medida em número de anos 

de educação formal 
 

Além dos resultados já descritos, também foi realizada uma análise a fim de investigar se a 

classe sócio-econômica a qual pertencia o sujeito poderia influenciar, de algum modo, a taxa de 

desconto expressa por ela. O resultado do teste Kruskall-Wallis não sugeriu nenhuma diferença 

entre as seis classes existentes na amostra (χ2 = 5,09;; gl = 5; p = 0,405).  

Pessoas filhas de pais separados apresentaram um resultado interessante, em comparação 

àquelas filhas de pais unidos. Aqueles mostraram escores mais baixos no domínio “Relações 

Sociais”. Embora a diferença não tenha sido significante, houve um resultado aproximado (U = 
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1833,5; p = 0,075). Quanto aos filhos cujos pais haviam morrido, os escores foram piores no 

domínio de “Meio Ambiente” (U = 728; p = 0,033) e no “Geral” (U = 619; p = 0,04).  

Os níveis de desesperança não diferiram entre os filhos de pais unidos e separados (U = 2235; 

p = 0,932) nem entre os filhos de pais falecidos e pais unidos (U = 1052,5; p = 0,865). O fato de 

receber pensão do pai também não influenciou os escores obtidos na BHS (U = 173,5; p = 0,406). 

Tal influência não se fez presente, ainda, em nenhum dos domínios mensurados pelo WHOQOL – 

Abreviado [Físico (U = 166; p = 0,421); Psicológico (U = 184; p = 0,743); Relações Sociais (U = 

174; p = 0,551); Meio Ambiente (U = 193,5; p = 0,946); Geral (U = 147; p = 0,198)].  

 

 

DISCUSSÃO 

Nesta seção serão discutidos os resultados encontrados, incluindo suas implicações teóricas 

e uma compreensão mais detalhada a respeito do significado dos dados. Primeiramente discutirei os 

resultados diretamente relacionados às hipóteses e predições e, em seguida, há uma sub-seção 

destinada à análise adicional dos outros dados encontrados, não previstos pelas hipóteses. 

 

Das hipóteses e das predições 

 

A primeira predição da primeira hipótese aventada é a de que os escores mais baixos na 

Escala Beck de Desesperança (BHS) seriam acompanhados de taxas mais elevadas de desconto de 

futuro, resultado que acabou não se concretizado. Em princípio, tal resultado foi previsto por se 

tratar de duas medidas que dizem respeito a perspectivas futuras.  

As alternativas de escolha financeira dispõem custos e benefícios ao longo do tempo, 

configurando-se como uma tarefa de escolha intertemporal (Muramatsu & Fonseca, 2008). A BHS, 

por sua vez, é uma medida da dimensão do pessimismo (Beck, Qeissman, Lester, & Trexler, 1974, 

citado por Cunha, 2001) que traz, ao longo dos 20 itens que possui, afirmativas que quase sempre 

fazem referência direta ao modo como o indivíduo se vê mais adiante no tempo. 

Considerando que tanto o comportamento de escolha financeira do indivíduo quanto a BHS 

lidam com prospecções, imaginou-se que seus resultados compartilhariam alguma variância entre 

si, ou seja, os escores obtidos em uma das tarefas acarretaria implicações na outra. Mais 

especificamente, foi predito que os valores obtidos guardariam uma correlação positiva entre si. 

Dito de outra forma, quanto maiores os escores obtidos na BHS, maiores deveriam ser as taxas de 

desconto, uma vez que obter altas pontuações dentro de um continuum de desesperança poderia 

implicar em investimento no tempo presente. A lógica subjacente à essa pressuposição era simples: 

se o sujeito prevê um futuro nefasto para si mesmo, então ele deve se preocupar com o presente. 

Todavia, as evidências não sustentaram essa tese. 
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Provavelmente a ausência de relação entre o grau de desesperança e as taxas de desconto seja 

devida principalmente a três fatores. 

O primeiro deles é a menor sensibilidade da Escala para mensurar níveis de desesperança em 

amostras não-clínicas. A padronização do referido instrumento foi feita originalmente com 

pacientes psiquiátricos (Cunha, 2001), sendo um instrumento mais recomendado para uso com esse 

tipo de população, embora sua aplicabilidade não se restrinja a ele. Assim, é possível que a referida 

escala não possua sensibilidade suficiente para detectar níveis mais sutis de expectativas 

pessimistas.  

Uma outra possibilidade é que o grau de desesperança realmente se relacione com a expressão 

de desconto de futuro, mas apenas em graus elevados de pessimismo. Como a BHS possui 20 itens, 

este é o valor máximo que alguém pode atingir (zero é a pontuação mínima), e quanto mais alto o 

escore, maior a quantidade de pessimismo; a amostra utilizada manteve média de 2,71 (dp = 2,01) 

pontos, ou seja, a desesperança apresentada pelos sujeitos era muito baixa, de modo que a relação 

(caso realmente exista) entre a expectativa negativa de futuro e as taxas de desconto não puderam 

ser evidenciadas. 

Podemos, ainda, propor um motivo teórico. Nesse sentido, o fato de o indivíduo ser 

pessimista acerca do seu futuro não ensejaria, necessariamente, a expressão diferencial de taxas de 

desconto. Outros fatores modulariam o comportamento descontador, mas não a percepção 

consciente de um futuro pouco promissor.  

Finalmente, o viés da amostra nunca pode ser desconsiderado. O fato de toda ela ser comporta 

por estudantes universitários pode significar que essas pessoas não são intrinsecamente 

descontadoras, posto que, se fossem, provavelmente não teriam investido tanto tempo de suas vidas 

em estudo e especialização profissional. 

Caso semelhante ocorreu com a segunda predição. Os escores obtidos no WHOQOL – 

Abreviado não guardaram relação alguma com a expressão das taxas de desconto. Em consonância 

com os prováveis motivos que levaram a BHS a se mostrar neutra (em relação às taxas de 

desconto), as taxas de desconto aumentadas que porventura decorreriam de uma percepção nefasta 

da própria qualidade de vida podem ter sido mascaradas pelas médias relativamente altas obtida 

nesse instrumento. Em todos os quatro domínios, além do domínio “geral”, o escore mínimo 

possível é quatro e, o máximo, 20. Neste caso, quanto menor o escore, pior a percepção da 

qualidade de vida.  

Como pôde ser visto, observando-se os resultados (ver Tabela 2), os indivíduos se percebem, 

em média, com uma boa qualidade de vida. Assim como aconteceu com a BHS, talvez a relação 

entre o julgamento que a pessoa faz dos vários aspectos de sua vida e as taxas de desconto não 

tenha sido detectada devido aos altos valores (o que indica boa qualidade de vida) obtidos no 

WHOQOL – Abreviado. 
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Sobre a predição decorrente da segunda hipótese – a de que filhos com pais ausentes, seja por 

motivo de separação ou de viuvez, seriam mais descontadores –, os resultados foram intrigantes 

justamente porque as taxas de desconto foram semelhantes entre o grupo de pais ausentes e o de 

pais unidos. 

Anderson, Kaplan e Lancaster (1999) fizeram uma elegante demonstração de quantidade de 

investimento paternal de acordo com duas variáveis: o grau de parentesco com a prole e o estado 

civil mantido com a mãe da criança. Aqueles homens que além de serem os pais legítimos viviam 

no mesmo lar com a esposa foram os que mais investiram na prole. Em seguida, o pai legítimo, 

porém divorciado, foi o segundo maior investidor. Aquele que era marido, mas não era pai (era 

padrasto), investia um pouco menos. Por fim, os ex-maridos, que já eram padrastos, foram os que 

menos investiram. 

Outro trabalho de Anderson, Kaplan, Lam e Lancaster (1999) apontam na mesma direção, 

tendo sido encontrados os mesmos resultados no que concerne ao padrão de investimento paternal 

de acordo com o grau de parentesco com a criança e o estado civil que mantém com a genitora da 

prole. 

Em ambos os trabalhos foram tomadas como medidas de investimento paternal: investimento 

em educação (colégio e suporte financeiro para o colégio), outros gastos financeiros até os 24 anos 

e tempo de envolvimento com a criança dos cinco aos 12 anos (Anderson, Kaplan, & Lancaster, 

1999; Anderson, Kaplan, Lam, & Lancaster, 1999). De acordo com esses achados, poder-se-ia 

indagar que o pai, mesmo divorciado, ainda faz uma quantidade importante de investimento, sendo 

o segundo grupo da lista no ranking dos investidores. Se assim for, os nossos resultados apontam 

que a estruturação dos processos de tomada de decisão em escolhas intertemporais não é afetada por 

uma menor carga de suporte paternal ao longo do desenvolvimento; outra possibilidade é a de que, 

ao contrário, o investimento feito pelo pai que ainda é casado com a mãe da prole pode ser menos 

importante do que se imagina, pelo menos do ponto de vista longitudinal. Dito de outra forma, o 

fato de se dedicar mais à prole, em certos períodos do desenvolvimento, não interfere nas taxas de 

desconto de futuro expressadas pela pessoa adulta. 

Um resultado encontrado pelo nosso trabalho e que escapa a essa explicação alternativa foi o 

de que filhos de mães viúvas também não descontaram mais do que nenhum dos outros dois grupos 

(pais separados e unidos). Neste caso, não haveria a possibilidade de ser conferido cuidado algum à 

prole, sugerindo que a presença paterna é indiferente no que tange às taxas de desconto. De acordo 

com Alvergne, Faurie e Raymond (2009), o tempo que o pais gasta com cada filho é a variável que 

explica maior parte da variância no índice de investimento parental. Se o pai falecido não pode 

dispensar investimento algum à sua prole, por que isso não influencia, em absoluto, as escolhas 

intertemporais dos sujeitos? Se o investimento do pai foi realmente importante ao longo da 
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evolução da nossa espécie, a sua ausência, ocorrendo em algum momento ao longo da ontogênese, 

deveria sinalizar ao infante uma redução na quantidade e na qualidade de recursos recebidos. 

Conforme os autores supracitados discutem, o cuidado parental masculino não serve apenas à 

criança, mas também ao macho investidor, uma vez que isso constitui um esforço de 

relacionamento (Anderson, Kaplan, & Lancaster, 1999; Anderson, Kaplan, Lam, & Lancaster, 

1999). Se realmente for este o caso, os machos cuidam porque, dentre outras coisas, isso agrada às 

fêmeas. Com base nisso, é plausível imaginar que a presença do pai no lar beneficia mais a ele 

próprio, devido à manutenção da fêmea, do que ao filho, em si. Isso ajudaria a compreender a 

semelhança entre o grupo amostral composto por filhos de pais separados, filhos de pais já falecidos 

e filhos de pais unidos.  

Bjorklund e Pellegrini (2000) apontam que a presença e o investimento dos pais, 

particularmente em ambientes muito estressantes, são cruciais para a sobrevivência da criança e 

eventual status social. Coerente com a discussão já adianta, a respeito dos escores médios obtidos 

na BHS e no WHOQOL – Abreviado, as taxas de desconto podem não ter se diferenciado entre os 

grupos devido ao fato de os ambientes dos sujeitos da amostra não serem percebidos por eles como 

estressantes. O investimento no filho, por parte do pai, talvez assuma um papel apenas secundário 

quanto o ambiente já é minimamente estruturado, de modo que a ausência do genitor não traz 

implicações estruturantes para a psicologia do indivíduo. Em alguns casos (como no do presente 

trabalho) as condições desenvolvimentais devem ter se mantido suficientemente boas, de tal forma 

que o divórcio ou mesmo o falecimento do pai não implicou na desvalorização do futuro ou, pelo 

menos, isso não se refletiu em taxas diferenciais de desconto. 

Congruente com a ideia de que o investimento paternal pode estar ligado ao esforço de 

relacionamento (Anderson, Kaplan, & Lancaster, 1999; Anderson, Kaplan, Lam, & Lancaster, 

1999) e não tanto com o esforço parental, Case e Paxson (2001) enumeram uma série de evidências 

indicando que o cuidado do pai – mesmo do pai legítimo –, às vezes, se resume ao mínimo 

necessário. Os autores apontam que crianças vivendo apenas com o pai ou com madrastas vão 

menos ao médico e usam o cinto de segurança com menos frequência. Aquelas que vivem com 

padrastos e madrastas sofrem desvantagem em termos de ter um lugar usual para tratar de doenças, 

comparadas às que moram com pai e mãe legítimos. As crianças que vivem com madrastas 

recebem, de modo geral, menos investimentos em saúde. Apesar da menor atenção dispensada aos 

filhos não legítimos, os autores discutem que o comportamento dos filhos enteados não difere tanto 

do comportamento de filhos legítimos, o que os tornaria mais fechados para negociações e acordos 

razoáveis (mas não é esse o caso). Assim, os resultados indicam que a menor atenção dispensada às 

crianças é tributária do menor interesse dos pais adotivos, como se estes realmente não se 

importassem tanto assim quanto os legítimos – especialmente a mãe. 
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O achado de que crianças com madrastas passam pior e que crianças que vivem só com o pai 

não passam melhor – nem pior – de crianças que moram com o pai e a madrasta indica que o 

número de pais na família deve ser menos importante do que o tipo e a qualidade dos cuidadores 

que estão em cena (Case & Paxson, 2001). 

Existem duas categorias de investimento que podem ser fornecidos à prole: o 

provisionamento de recursos e o cuidado direto. Embora o homem passe bem menos tempo com o 

filho do que a mãe, esse padrão ainda representa uma quantidade de contato direto relativamente 

alta, se comparado aos padrões primatas, (Marlowe, 2000). O cuidado biparental – de ambos os pais 

–, apesar de constituir uma exceção dentre os mamíferos, é apresentado em várias espécies de 

primatas (Clutton-Brock, 1991)  

Em espécies sabidamente monogâmicas, como em várias aves passeriformes, o investimento 

parental é semelhantemente divido entre os sexos, de modo que o macho arca com o investimento 

indireto: consecução de comida para parceira, achando e defendendo bons lugares para se alimentar 

e construindo ninhos, o que reduziria a disparidade entre a quantidade de cuidado provida aos 

filhotes (Trivers, 1972). 

Marlowe (2003) descobriu que, entre o povo Hadza – grupo nômade de caçadores-coletores 

que vivem no nordeste da Tanzânia, na África –, a comida que o homem consegue por meio da caça 

contribui menos para a formação da dieta do que os alimentos coletados pelas mulheres. Os homens 

fornecem alimentos com menor regularidade e uma parte é dividida com o restante do grupo. As 

mulheres Hadza, porém, formariam pares com os seus homens devido principalmente ao fato de 

que, durante o período de lactação, elas se beneficiariam do alimento trazido por eles. Durante esse 

período crítico, portanto, as mulheres apresentaram menores taxas de “retorno alimentício”, por 

assim dizer, do que os homens. Esse aumento se dá porque os homens, nessa fase, colocam mais 

comida dentro de suas próprias casas, diminuindo a partilha com o restante do grupo. 

De acordo com os achados de Marlowe (2003) de que há um período crítico para o maior 

investimento por parte do pai, poderíamos pensar, afinal, que a idade do indivíduo quando da 

separação ou do falecimento do pai seria um fator que poderia influenciar alguns dos parâmetros 

psicológicos utilizados na pesquisa. Tal expectativa é reforçada pela importância crucial que os 

aspectos desenvolvimentais possuem na vida adulta do indivíduo. De acordo com Cirulli, Berry e 

Alleva (2003), o desenvolvimento pode ser visto como uma acumulação contínua de pequenas 

mudanças ou eventos que conduzem à modificações de longo prazo no adulto.  

Pensar num período crítico para fornecer maior quantidade de investimento pode significar 

que uma unidade de recurso tem, em determinada época da ontogênese, um peso muito maior do 

que em outra. É esse princípio que rege a desigualdade de investimento em função da ordem de 

nascimento. Ao invés dos cuidados serem regulados de acordo com a necessidade, parece haver um 

mecanismo psicológico – chamado de heurística de equidade – que gera, nos pais, a tendência ao 
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fornecimento relativamente igualitário de cuidados. A questão, porém, é que filhos mais jovens 

precisam de mais cuidados do que os mais velhos (Hertwig, Davis, & Sulloway, 2002). Os mais 

velhos, por sua vez, não querem perder o investimento que recebem, gerando o que Trivers (1974) 

chama de conflito pais-prole. 

Nesse sentido, a ausência de resultados significantes queda-se controversa, pois não houve 

correlação alguma entre a idade de separação/falecimento e a expressão das taxas de desconto em 

relação aos filhos de pais unidos; tampouco houve uma variação conjunta da idade de 

separação/falecimento e os escores obtidos na BHS e no WHOQOL – Abreviado se comparados aos 

filhos de pais unidos. Isso vai de encontro ao proposto por Geary e Flinn (2001), quando estes 

discutem que a proximidade com o pai seria um indicador de estabilidade. 

Fornecer comida à fêmea para que esta, por sua vez, alimente à prole, pode ser encarado como 

uma forma de cuidado indireto na acepção proposta por Trivers (1972). Nesse sentido, a ausência 

do pai não seria um sinal tão importante para o filho, uma vez que boa parte do investimento que 

este pode fazer não chega diretamente à prole. Assim, seria impossível para o filho associar a perda 

do pai a uma redução significante do cuidado recebido. Talvez isso seja um problema maior para a 

mãe do que para o filho, em si, que sofre as conseqüências de modo secundário. Além disso, sob 

essas condições a mãe pode fazer um esforço extra para manter o mínimo necessário de 

investimento, de modo que mesmo sob condições ambientais relativamente adversas o infante não 

necessariamente perece. 

Contrariamente ao previsto pelas hipóteses iniciais que nortearam este trabalho, mas em 

consonância com os resultados encontrados, Geary (2000) argumenta que o cuidado paternal, 

embora seja expresso em grande quantidade no caso dos machos humanos, é facultativo e depende 

de algumas variáveis ecológicas e sociais: certeza de paternidade, oportunidades alternativas de 

acasalamento e relação entre o cuidado paterno e a probabilidade de sobrevivência da prole. 

Conforme discutido acima, os índices de desesperança e qualidade de vida foram satisfatórios, ou 

seja, não houve uma parcela significante da amostra que tenha se mostrado realmente 

desesperançosa em relação ao seu futuro, assim como também não houve quantidade suficiente de 

pessoas que tenha julgado sua qualidade de vida como sendo baixa. Isso toca o terceiro ponto 

levantado pelo autor: a relação entre o cuidado paternal e a sobrevivência da prole. No contexto 

observado na amostra utilizada na pesquisa, talvez as pessoas não corressem maiores riscos – 

mesmo que consideremos riscos menores, não tão extremos quanto a morte –, o que, de certa forma, 

dispensaria os cuidados extra possivelmente fornecidos pelo pai. 

Flinn, Leone e Quinlan (1999) apontam que a mãe é quem provê a maior parte dos cuidados 

necessários ao crescimento da criança, mas que a ausência de um relacionamento genético entre os 

pais e os infantes pode afetar a qualidade e a quantidade de investimento feito nos menores. Isso 

acarretaria efeitos no desenvolvimento. Os mesmos autores encontraram que os filhos adotivos do 
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sexo masculino tiveram altura e peso normais durante a primeira infância, mas que essas medidas 

começaram a cair durante os últimos períodos infantis. Eles também tiveram crescimento 

subnormal durante a adolescência. No caso das fêmeas o efeito se deu na ordem inversa: baixos 

peso e altura na infância e crescimento rápido na puberdade, tendendo a amadurecerem mais cedo. 

Outro achado interessante foi o de que crianças morando em famílias nas quais o pai não está 

presente (nem o legítimo, nem o adotivo) têm padrões de crescimento similares ao de crianças que 

vivem em lares biparentais, apesar de serem mais pesados. Ademais, os filhos que viveram mais da 

metade da vida sendo criados por pais adotivos apresentam menor assimetria flutuante4 do que 

crianças sem pai algum (Flinn, Leone, & Quinlan, 1999). 

Novamente, parece razoável supor que o investimento do pai é importante em alguma 

extensão, embora seja infinitamente menos precioso do que o cuidado materno. Resultados que vão 

ao encontro dessa assertiva serão discutidos mais adiante. No entanto, a questão que permanece é a 

não reversão dessa falta de investimento em taxas de desconto mensuráveis.  

Por fim, uma explicação que justificaria a nulidade de todas as hipóteses e predições é a de 

que o método empregado para mensurar a taxa de desconto não é suficientemente sensível para 

detectar variações mais discretas no comportamento descontador. Então é possível que o filho de 

pai falecido, por exemplo, exiba comportamentos cotidianos que sugerem um padrão descontador, 

mas isso não se reflete em escolhas financeiras hipotéticas. 

 

Dos demais resultados 

Para além dos resultados previstos, foram encontrados alguns dados que também merecem ser 

discutidos tanto do ponto de vista da teoria do desconto de futuro quanto da função parental.  

Sobre a correlação encontrada entre a idade do sujeito e a taxa de desconto, o resultado vai de 

encontro ao tradicionalmente proposto pela literatura especializada. O esperado é que a taxa de 

desconto decresça com o envelhecimento da pessoa. Assim, as crianças são tidas como as mais 

descontadoras, seguidas dos adolescentes/adultos jovens. O padrão de desconto expresso na velhice 

ainda é controverso (Reimers, Maylor, Stewart, & Chater, 2009), embora já tenham sido 

encontrados indicando que as taxas expressas de desconto variam linearmente de acordo com a 

idade, inclusive na passagem da meia-idade à velhice (Green et al, 1999). Portanto, o esperado seria 

encontrar uma correlação negativa entre o valor descontado e a idade – quanto maior a idade, menor 

o desconto. 
                                                 
4 A Assimetria Flutuante (AF) é uma medida que evidencia qualidade genética. Para aferi-la basta imaginar um eixo 
longitudinal que divida o corpo em duas partes iguais, como em imagem de espelho. Do ponto de vista biológico, 
quanto menor for a diferença entre um lado e outro, melhor. Em outras palavras, quanto menor a diferença entre um 
lado e outro, menor a assimetria. De acordo com Simpson, Gangestad, Christensen e Lack (1999), a AF é um bom 
marcador de viabilidade genética por pelo menos três motivos: (1) grande assimetria está associada com taxas menores 
de sobrevivência, crescimento retardado e baixas taxas de reprodução; (2) AF é parcialmente herdável; (3) o 
desenvolvimento da simetria não pode ocorrer a menos que os indivíduos possuam um sistema imunológico capaz de 
lidar com agentes patogênico (que produzem assimetria). 
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Ao contrário do que poderia ser previsto, nossos resultados covariaram positivamente. Isso 

quer dizer que as taxas de desconto tenderam a ser mais altas em indivíduos mais velhos, embora 

todos os participantes da pesquisa sejam adultos jovens na faixa etária entre 18 e 34 anos (média = 

23,03; dp = 3,78). Sobre esse resultado são aventados dois caminhos compreensivos. 

A primeira explicação seria a de que as taxas de desconto realmente variam linearmente ao 

longo da história de vida da pessoa. Todavia, as oscilações mais sutis, que aparecem dentro de uma 

mesma faixa etária, escapam às análises mais abrangentes. Tomemos o seguinte exemplo: os 

adultos jovens descontam menos do que as crianças; todavia, dentre os adultos jovens, aqueles que 

se encontram na casa dos trinta anos são os que mais descontam. Isso poderia explicar, com 

elegância e tranquilidade, o dado encontrado.  

Uma via alternativa é considerar o viés da amostra. Todos os participantes do presente estudo 

são alunos universitários. Adultos que ingressam em nível superior fora da faixa podem estar 

fazendo isso por que, quando mais jovens, tiveram que suprir outras necessidades. Parar os estudos 

para trabalhar e ganhar dinheiro para ajudar a família é algo relativamente comum, facilmente 

observável no dia-a-dia. Assim, quando o sujeito deixa de se especializar e investir na futura 

carreira para buscar inserção precoce no mercado de trabalho, isso pode ser um indicativo de que a 

pessoa está desvalorizando o seu futuro. Em outras palavras, a utilidade da recompensa presente, 

mesmo que reduzida – um salário mais baixo decorrente da falta de especialização, exigida pelo 

mercado de trabalho para que o indivíduo galgue melhores postos profissionais –, sobrepuja a 

utilidade de retornos mais atraentes no futuro.  

Concluir-se-ia, portanto, que a parcela mais velha da amostra, pela peculiaridade de esta ser 

composta exclusivamente de estudantes universitários, já seria constituída de pessoas cujo histórico 

revela uma tendência (ou necessidade) ao comportamento descontador.  

A correlação quase significante entre a instrução do pai, medida em anos de estudo, e o valor 

de K, chamou a atenção, principalmente pelo fato de nenhuma outra variável relacionada ao pai ter 

se aproximado tanto da significância estatística. Uma possibilidade é a de que a maior instrução 

paterna está relacionada a melhores condições de vida, conforme evidenciado pelos escores do 

WHOQOL – Abreviado nos domínios “Meio Ambiente” e “Geral”. No entanto, o grau de instrução 

da mãe também se correlacionou com os mesmos domínios, mas não se aproximou da significância 

no que concerne à expressão da taxa de desconto. Esse pode ser um indício de que os cuidados 

oferecidos pelas mães são básicos e independem – pelo menos parcialmente e/ou até certa idade 

crítica de desenvolvimento, apesar de ser impossível afirmar com precisão que idade seria essa – de 

sua condição social, diferentemente do pai, cujas possibilidades de investimento são de cuidado 

indireto (tais como fornecimento de comida, moradia segura, proteção contra inimigos/predadores, 

suporte financeiro, etc.). Esse tipo de cuidado estaria mais sujeito às variações ambientais e seria 

dependente das condições sócio-materiais do genitor. 
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O resultado anterior pode ser, à primeira vista, incoerente com o discutido na seção anterior, 

quando foram abordadas as questões relativas a ausência do pai e a expressão das taxas de desconto. 

Todavia, o grau de instrução da figura paterna não se correlaciona com outras medidas, além dessa, 

de modo que esse resultado aparece isoladamente. Pode-se pensar, então, que o nível de instrução 

do pai se reflete em algum tipo de investimento importante feito na criança ao longo do seu 

desenvolvimento ou, ainda, que isso é indicativo de condições sócio-ambientais específicas que 

ensejariam o desconto. Barber (2002) discute que um possível determinante da variação da 

quantidade de investimento parental é a estrutura de oportunidades da economia local, de vez que 

um maior nível educacional poderia ser a consequência de condições sociais mais favoráveis, o que 

teria permitido ao pai daquela pessoa galgar níveis mais altos de educação formal. 

Consequentemente, o desenvolvimento do sujeito seria permeado por melhor qualidade de vida 

geral. 

Apesar do nível de instrução se aproximar da significância correlacional quando analisado 

juntamente com as taxas de desconto, o fato é que as taxas de desconto não apresentam relação 

alguma com os escores alcançados no questionário da Organização Mundial de Saúde. A qualidade 

de vida percebida pela pessoa deve ter alguma coisa a ver com a presença e o investimento do pai, 

mas esse efeito não é suficientemente grande para favorecer uma estratégia de tomada de decisão 

pautada na desvalorização do futuro. 

Em relação a alguns aspectos da qualidade de vida, os escores mais baixos no domínio das 

“Relações Sociais” obtidos pelos filhos de pais separados, embora não tenham atingido 

significância estatística, estão em consonância com o discutido por Geary (2000). Ele aponta que 

existem diferenças consistentes nas competências sociais de crianças filhas de pais divorciados 

comparadas àquelas cujas famílias são intactas. 

Para além do fornecimento de proteção e energia, o cuidado parental estaria relacionado à 

transferência de informação e relações sociais para os filhos. O pai seria o principal responsável 

pela formação de coalizões sociais e consequente inserção dos filhos em redes sociais cooperativas. 

A função última do comportamento parental seria prover um contexto social que favoreça a 

aquisição de habilidades sócio-competitivas (Geary & Flinn, 2001). 

Os filhos de pais falecidos, por sua vez, apresentaram escores mais baixos nos domínios 

“Meio Ambiente” e “Geral”. Era de se esperar que o domínio das “Relações Sociais” também fosse 

deficitário, uma vez que o falecimento implica, obviamente, a ausência do pai, tanto quanto o 

divórcio. Todavia, a diferença pode estar justamente na “quantidade de ausência”, por assim dizer. 

Uma coisa é a pessoa saber que tem pai, ele continuar vivo e, mesmo assim, o acesso a ele ser 

limitado devido ao desgaste das relações familiares; outra situação é o desaparecimento do pai 

devido a uma fatalidade ou doença, sendo que os laços afetivos se mantiveram intactos enquanto ele 

era vivo. 
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No caso da separação, os atritos conjugais que levaram ao desquite podem ter sido relevantes 

ao desenvolvimento da criança, ao passo que o falecimento do pai não ensejou sentimentos 

negativos, tendo representado muito mais uma perda material do que a desgaste psicológico crítico. 

 

 

 

Conclusões 

De posse dos resultados apresentados e das discussões adiantadas, conclui-se que a perda do 

pai em algum momento da ontogênese é um diferencial e influencia alguns aspectos da vida do 

sujeito. Conforme as medidas de auto-relato indicam, a perda do pai, seja por motivo de separação 

marital, seja devido a falecimento, interfere na percepção atual da qualidade de vida do sujeito em 

vários aspectos. Entretanto, tal diminuição relativa da qualidade de vida não chega a se refletir em 

uma maior expressão de taxas de desconto de futuro. 

Outra conclusão importante é a de que o método empregado para mensurar o correlato 

matemático de uma estratégia comportamental descontadora talvez não seja sensível às variações 

mais discretas. Outrossim, a abordagem de escolha financeira pode ser cognitivamente específica, 

não permitindo que o método abranja um leque maior de situações. Sem dúvida, ao longo da 

evolução hominídea, nossos ancestrais lidaram com questões relativas à consecução e partilha de 

recursos. O advento da moeda, do dinheiro e dos sistemas financeiros, porém, são muito recentes e 

podem não fazer muito sentido para o nosso cérebro ancestral. Portanto, é crível que o sujeito cujo 

pai se tornou ausente em algum momento do desenvolvimento até possa evidenciar 

comportamentos que sugiram uma estratégia descontadora; apesar dessa possibilidade, a operação 

cognitiva envolvida nesse processo pode simplesmente não ter a ver com tomada de decisões e em 

contexto de escolha financeira. 

Um último fato do qual psicólogos evolucionistas nunca podem fugir é o descompasso 

temporal entre a evolução biológica e a evolução sócio-cultural. Em outras palavras: o ambiente 

muda a uma velocidade (muito) mais rápida do que a nossa biologia. Assim, se o pai realmente 

tivesse feito uma falta significante no ambiente ancestral, prejudicando o desenvolvimento da prole, 

talvez isso acontecesse pela perda do investimento indireto realizado pelo pai. Nesse sentido, é 

possível que as redes de suporte social (inclusive políticas públicas) da atualidade consigam 

desempenhar minimamente o papel de atores sociais, suprindo parte da carência gerada pela 

ausência do pai. A expressão diferencial de taxa de desconto entre os grupos comparados, portanto, 

pode ter sido diluída por causa desse efeito.  

Conferindo um sentido evolucionista aos achados, os pensamentos acima expostos resvalam 

em outro ponto relevante da evolução humana, a saber, a gênese e manutenção, ao longo das eras, 

do sistema monogâmico humano. 
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Um dos fatores associados ao sistema monogâmico, em que um macho forma par com uma 

fêmea e vice-versa, é a necessidade de cuidado parental (Wittenberger & Tilson, 1980). É sabido 

que a quantidade de investimento que determinado sexo dispensa sua à prole é dos fatores que mais 

interferem na configuração da dinâmica entre os sexos (Trivers, 1972).  

Apesar de o cuidado parental ser uma das moedas de troca dos sexos no jogo reprodutivo, 

outros fatores menos estanques entram em cena, ajudando a formar a complexa tessitura do cenário 

sócio-sexual, principalmente uma série de variáveis ecológicas e sociais – disponibilidade de 

recursos no ambiente, mortalidade infantil devido ao efeito de doenças, fêmeas extras disponíveis 

para acasalamento, normas culturais regulatórias, escolha da fêmea (Gangestad & Simpson, 2000; 

Kanazawa & Still, 1999; Souza, Hattori & Mota, 2009). Algumas variações nos cenários ecológico 

e social poderiam favorecer uma maior ou menor necessidade de investimento por parte do pai. A 

negligência materna, porém, parece acarretar danos muito mais profundos na psicologia humana 

(Motta, Lucion & Manfro, 2004)   

A presença do pai nas famílias ancestrais, portanto, era algo importante, mas que, de fato, não 

era condição sine qua non para a sobrevivência e obtenção de relativo sucesso sócio-competitivo 

por parte dos filhos – tanto que outras espécies de primatas formam sistemas poligínicos de 

acasalamento com bastante sucesso, implicando, por definição, baixo investimento parental 

masculino (Geary & Flinn, 2001). Apesar disso, o investimento parental de mais um parente 

importante poderia ajudar a prole a se superar em algumas características, melhorando suas 

condições de vida e aumentando seu valor no mercado. Sua ausência, porém, não seria uma 

sentença de morte. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

ÁREA DE CONCENTAÇÃO: ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PESQUISA � “Elaboração de estratégias de tomada de decisão”. 

 

COORDENADOR � Fívia de Araújo Lopes Cavalcanti 

 

NATUREZA DA PESQUISA 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cuja finalidade é investigar como as 

pessoas tomam suas decisões dentro de um contexto específico de escolha financeira. 

 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 Pretendemos conseguir a colaboração de 200 pessoas, sendo 100 homens e 100 mulheres, de 

18 a 30 anos. Dos 100 de cada sexo, 50 deverão ser filhos de pais separados/viúvos e que morem 

apenas com um dos pais; os outros 50 deverão ser filhos de pais que sempre moraram juntos. 

 

ENVOLVIMENTO NA PESQUISA 

 Ao participar da pesquisa você preencherá dois questionários, seguidos de uma atividade em 

computador e, novamente, responderá a mais dois questionários. Você tem total liberdade para 

desistir do procedimento em qualquer etapa da pesquisa, sem que haja, por isso, nenhuma 

implicação. Sempre que quiser também pode pedir informações adicionais sobre a pesquisa. 

Estaremos disponíveis para quaisquer esclarecimentos. 

 

RISCOS E DESCONFORTO 

 Não há nenhum risco envolvido nesta pesquisa. Os mesmos procedimentos já foram 

utilizados em pesquisas anteriores sem que tenha sido relatado nenhum tipo de problema ou 

complicação para os participantes. Para a realização da coleta dos dados será necessário apenas que 

o participante disponibilize cerca de 30 (trinta) minutos do seu tempo. 
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CONFIDENCIALIDADE/SIGILO 

 As informações obtidas serão tratadas com absoluto sigilo. Os participantes têm garantida a 

sua integridade moral, pois somente os pesquisadores terão acesso aos dados identificados e, ainda 

assim, esses dados serão registrados por números e não pelos nomes dos participantes. 

 

BENEFÍCIOS 

 Fazendo parte desta pesquisa você estará ajudando a entender o modo pelo qual as pessoas 

adequam suas estratégias de tomada de decisão, considerando alguns fatores relevantes, tais como 

sexo, presença dos cuidadores e perspectivas de futuro. 

 

PAGAMENTO 

 Para participar dessa pesquisa não é necessário nenhum tipo de pagamento por parte do 

colaborador. Ele não terá nenhum custo financeiro associado aos procedimentos. Também não será 

oferecido nenhum pagamento pela participação, que deve ser voluntária, livre e consentida.  

 

 

 

Atesto que, depois de ter lido o presente termo de consentimento livre e consentido, participo 

voluntariamente da pesquisa “Elaboração de estratégias de tomada de decisão”. 

 

__________________________________________________________________|___/___/______ 

Assinatura do participante/Data 

 

___________________________________________________________ 

Álvaro da Costa B. Guedes – Aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

da UFRN. 

Matrícula: 2008.101.353 

 

___________________________________________________________ 

Fívia de Araújo Lopes Cavalcanti – Professora Adjunto do Departamento de Fisiologia 

Mat. 1350337 
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ANEXO II – FOLHA DE RESPSOTAS 

SOBRE AS PERGUNTAS DE ESCOLHA 

FINANCEIRA 
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FOLHA DE RESPOSTAS SOBRE AS PERGUNTAS DE ESCOLHA 

FINANCEIRA 
 

1. Alternativa (A) 
 
Alternativa (B) 
 
 

 
 

2. Alternativa (A) 
 
Alternativa (B) 
 
 

 
 

3. Alternativa (A) 
 
Alternativa (B) 
 
 

 
 

4. Alternativa (A) 
 
Alternativa (B) 
 
 

 
 

5. Alternativa (A) 
 
Alternativa (B) 
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6. Alternativa (A) 
 
Alternativa (B) 
 
 

 
 

7. Alternativa (A) 
 
Alternativa (B) 
 
 

 
 

8. Alternativa (A) 
 
Alternativa (B) 
 
 

 
 

9. Alternativa (A) 

Alternativa (B) 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO SÓCIO-

DEMOGRÁFICO 
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QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

*Sexo 
( ) Masculino      ( ) Feminino 

 

*Idade: ________ 

*Número de irmãos:  __________ 
 
*Número de irmãos que moram com você: ________ 
 
Estado civil atual: 
( ) Solteiro(a) 
( ) Namorando(a) 
( ) Noivo(a) 
( ) Casado(a) ou Amigado(a) 
( ) Separado(a) ou Divorciado(a) 
( ) Viúvo(a) 
 
Já foi casado(a)? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
Idade com que teve a primeira relação sexual: _________________ 
 
Tem filhos? 
( ) Sim; quantos? ________ 
( ) Não 
 
Moram com você? 
( ) Sim; quantos? ________ 
( ) Não 
 
Bairro onde mora: _______________________ 
 

VOCÊ POSSUI QUANTOS, DOS SEGUINTES ITENS, EM SUA CASA? 
ITENS QUANTIDADE 

Televisão em cores  
Rádio  
Banheiro  
Automóvel  
Empregada(o) mensalista  
Aspirador de pó  
Máquina de lavar  
Vídeo Cassete e/ou DVD  
Geladeira  
Freezer (aparelho independente ou parte da 
geladeira duplex) 
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Você tem, atualmente, alguma dívida que julgue importante? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
*Quem é o chefe da família? 
( ) Pai 
( ) Mãe 
( ) Eu mesmo 
( ) Outro (especificar quem:___________________) 
 
*Nível de instrução: 
( ) Nunca estudei 
( ) 1ª série do ensino fundamental 
( ) 2ª série do ensino fundamental 
( ) 3ª série do ensino fundamental 
( ) 4ª série do ensino fundamental 
( ) 5ª série do ensino fundamental 
( ) 6ª série do ensino fundamental 
( ) 7ª série do ensino fundamental 
( ) 8ª série do ensino fundamental 
( ) 9ª série do ensino fundamental 
( ) 1ª série do ensino médio 
( ) 2ª série do ensino médio 
( ) 3ª série do ensino médio 
( ) 1º ano de faculdade  
( ) 2º ano de faculdade  
( ) 3º ano de faculdade  
( ) 4º ano de faculdade  
( ) 5º ano de faculdade  
( ) Formado  
( ) Pós-graduação 
 
*Nível de instrução do pai: 
( ) Não sei informar 
( ) Nunca estudou 
( ) 1ª série do ensino fundamental 
( ) 2ª série do ensino fundamental 
( ) 3ª série do ensino fundamental 
( ) 4ª série do ensino fundamental 
( ) 5ª série do ensino fundamental 
( ) 6ª série do ensino fundamental 
( ) 7ª série do ensino fundamental 
( ) 8ª série do ensino fundamental 
( ) 9ª série do ensino fundamental 
( ) 1ª série do ensino médio 
( ) 2ª série do ensino médio 
( ) 3ª série do ensino médio 
( ) 1º ano de faculdade  
( ) 2º ano de faculdade  
( ) 3º ano de faculdade  
( ) 4º ano de faculdade  
( ) 5º ano de faculdade  



58 
 

( ) Formado  
( ) Pós-graduação 
 
*Nível de instrução da mãe: 
( ) Não sei informar 
( ) Nunca estudou 
( ) 1ª série do ensino fundamental 
( ) 2ª série do ensino fundamental 
( ) 3ª série do ensino fundamental 
( ) 4ª série do ensino fundamental 
( ) 5ª série do ensino fundamental 
( ) 6ª série do ensino fundamental 
( ) 7ª série do ensino fundamental 
( ) 8ª série do ensino fundamental 
( ) 9ª série do ensino fundamental 
( ) 1ª série do ensino médio 
( ) 2ª série do ensino médio 
( ) 3ª série do ensino médio 
( ) 1º ano de faculdade  
( ) 2º ano de faculdade  
( ) 3º ano de faculdade  
( ) 4º ano de faculdade  
( ) 5º ano de faculdade  
( ) Formado  
( ) Pós-graduação 
 
Idade dos pais: 
Pai: _____  
Mãe: _____  
 
Algum dos seus pais já faleceu? 
( ) Sim, meu pai (Quantos anos ele tinha, na época: ___; quantos anos você tinha na época: ___ ) 
( ) Sim, minha mãe (Quanto anos ela tinha, na época: ___; quantos anos você tinha na época: ___ ) 
( ) Não 
 
*Seus pais são separados/divorciados? 
( ) Sim (que idade você tinha quando eles se divorciaram? ____ ; com qual dos dois você passou a 
morar, após a separação: _____ ) 
( ) Não 
 
Se você respondeu “sim” à questão anterior, responda: Você recebe pensão? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
*Atualmente, com quem você mora? 
( ) Ambos os pais 
( ) Pai 
( ) Mãe 
( ) Pai e madrasta 
( ) Mãe e padrasto 
( ) Moro sozinho/com amigos 
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ANEXO IV – ESCALA BECK DE 

DESESPERANÇA (BHS) 
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ANEXO V – WHOQOL – ABREVIADO 
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